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Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy
Kobiety a globalny i lokalny rynek pracy
Przez długi czas w wielu europejskich krajach, w tym tak e w Polsce, praca płatna
była domen m czyzn. Obecnie za zmiana struktury zatrudnienia wymuszona regułami
gospodarki rynkowej powoduje, e na rynek pracy wkracza coraz wi cej kobiet.
Badacze wskazuj , e zmienił si zakres i rodzaj zaj
kobiece

lub

kojarzonych

ze

„sfer

domow ”.

tradycyjnie uwa anych za

Kobiety

rodz

coraz

pó niej

i coraz mniej dzieci, bywa te tak, e podejmuj prac zawodow we wczesnej młodo ci
i powracaj do niej po urodzeniu dzieci. Wiele wskazuje na to, e stopniowo zanika dawny
podział obowi zków domowych mi dzy m czyzn a kobiety, chocia nie ulega w tpliwo ci,
e kobiety wci

s tymi obowi zkami obci one bardziej ni m czy ni.

Wzrost udziału kobiet w rynku pracy ma te

podło e ekonomiczne. Presja

ekonomiczna, w tym bezrobocie m czyzn, zmusiła wiele kobiet do poszukiwania pracy. Dla
wielu rodzin podwójny dochód jest warunkiem utrzymania po danego poziomu ycia b d
po prostu yciow konieczno ci . Zmiany w strukturze gospodarstw domowych, w tym
wysoka liczba osób mieszkaj cych samotnie i bezdzietnych oraz wzrost liczby samotnych
matek, to kolejne okoliczno ci sprzyjaj ce wchodzeniu kobiet – z wyboru b d konieczno ci
– na rynek pracy.
Ponadto dla wielu kobiet praca zawodowa jest spełnieniem osobistych ambicji
i odpowiedzi na wezwanie do walki o równouprawnienie, zapocz tkowanej przez ruchy
kobiece w latach sze dziesi tych i siedemdziesi tych. Uzyskawszy równo

w wietle

prawa, kobiety wykorzystuj swoje równe szanse w kształtowaniu własnego ycia, bowiem
we współczesnym społecze stwie praca zawodowa odgrywa główn rol , a jej posiadanie jest
prawie zawsze warunkiem osobistej niezale no ci.
W kilkudziesi ciu ostatnich latach kobiety uczyniły wielki krok na drodze do
równouprawnienia, a główn rol odegrał w tym procesie wzrost ich aktywno ci zawodowej.
Pomimo jednak formalnego równouprawnienia płci kobiety s

wci

nara one na

dyskryminacj przede wszystkim na rynku pracy.
Wszelkie analizy na temat szeroko rozumianego rynku pracy i procesów z nim
zwi zanych maj

sił

rzeczy charakter cz stkowy i stanowi

raczej zach t

do dalszej

dyskusji ani eli spójne i wyczerpuj ce podsumowanie wyników rozwa a . Niniejsze
opracowanie jest kontynuacj tych rozwa a prowadzonych od paru lat przez Wojewódzki
Urz d Pracy.
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Autorzy opracowania maj

jednak

wiadomo , i

zmiany zachodz ce na

współczesnych, globalnych i lokalnych rynkach pracy, zachodz szybciej ani eli próby ich
opisania i wyja nienia.
Bezrobotne kobiety w 2004 roku
Przyczyn dyskryminacji zawodowej ze wzgl du na płe

w Polsce poszukuj

socjologowie, ekonomi ci oraz politologowie. Z analiz tych wynika, e mimo stosownych
regulacji prawnych, kobiety stanowi jedn z kategorii, która w zwi zku z nierównym
dost pem do rynku pracy jest cz sto nara ona na zwi zane z tym faktem wykluczenie
społeczne. Przerwy w zatrudnieniu, które s
macierzy skimi i wychowawczymi, utrwalaj

spowodowane najcz ciej urlopami

stopniowy spadek kobiecych kompetencji

zawodowych. Przedłu aj cy si stan nieaktywno ci zawodowej ugruntowywa mo e w ród
kobiet postawy bierno ci.
Reintegracja zawodowa kobiet po dłu szej przerwie w zatrudnieniu jest zadaniem
napotykaj cym na szereg trudno ci, takich jak stereotypy społeczne czy niedostateczne
wsparcie instytucjonalne. Paradoksalnie, stereotypy kulturowe cz sto s utrwalane przez same
kobiety, które w sposób tradycyjny pełni role zawodowe i rodzinne. Dłu sza przerwa w
zatrudnieniu poci ga za sob utrat pełni kompetencji zawodowych. Utrata ta jest wprost
proporcjonalna do czasu przebywania poza rynkiem pracy. Utrata pracy i tym samym
znalezienie si

poza rynkiem pracy rzutuje na poziom własnej samooceny i ogólnej

aktywno ci społecznej. W bezpo redniej blisko ci niepracuj cych kobiet pozostaje rodzina,
która nie zawsze zapewnia odpowiednie wsparcie i cz sto ogranicza mo liwo

pozyskiwania

do wiadcze i weryfikacji pogl dów.
W ród stereotypów pogł biaj cych bierno

zawodow

kobiet wymienia si

przekonanie o wi kszych konsekwencjach psychospołecznych bezrobocia m czyzn. Teza ta
wypływa z gł boko zakorzenionego w społecze stwie, tradycyjnego definiowania ról
zwi zanych z płci . Skrajn postaci tego prze wiadczenia jest pogl d, e przedłu aj ce si
bezrobocie kobiet mo e mie pozytywny wpływ na jako
opiera si

na przekonaniu,

ycia rodzinnego. Stereotyp ten

e bezrobotna kobieta mo e po wi ci

i wychowywaniu dzieci, a jej obecno

wi cej czasu opiece

w domu pozytywnie wpływa na cało

ycia

rodzinnego. Ponadto w ród pracodawców panuje przekonanie o generalnie mniejszej
dyspozycyjno ci kobiet. Stereotypy te sprawiaj ,

e reaktywacja zawodowa kobiet jest

procesem trudnym i wymagaj cym wsparcia ze strony ró nych struktur społecznych
i instytucji.

4

Kobietom cz sto przypadaj w udziale le opłacane, rutynowe zaj cia. W wielu
zawodach zaznacza si silna segregacja płci. Oznacza to, e w powszechnej opinii istnieje
„praca dla kobiet” oraz „praca dla m czyzn”. Kobiety wci

dominuj w takich zawodach

jak sekretarki, piel gniarki, nauczycielki czy przedszkolanki. Segregacja zawodowa ze
wzgl du na płe dotyczy sytuacji, gdy m czy ni i kobiety znajduj zatrudnienie w ró nych
zawodach, przede wszystkim na podstawie stereotypów okre laj cych, jakie zaj cia s
typowo m skie, a jakie kobiece.
Segregacja zawodowa przebiega w wymiarze pionowym i poziomym. Segregacja
pionowa to tendencja, by kobiety były skupione w ró nych zawodach o małym zakresie
władzy, m czy ni za zajmowali stanowiska daj ce władz i wpływy. Segregacja pozioma z
kolei to tendencja, by m czy ni i kobiety pracowali w odr bnych zawodach. Na przykład
kobiety przewa aj w rutynowych zawodach urz dniczych, a m czy ni na stanowiskach nie
w pełni wykwalifikowanych i wykwalifikowanych zawodów fizycznych1.
Co ciekawe, w ostatnim czasie na gruncie socjologii pracy toczy si
najbardziej zaci tych sporów, który dotyczy faktu,

jeden z

e bardzo wiele kobiet pracuje w

niskopłatnych zawodach, w niepełnym wymiarze godzin. Ow stosunkowo niekorzystn
sytuacj kobiet na rynku pracy socjolodzy tłumacz na ró ne sposoby. Próbuj c odpowiedzie
na pytanie, dlaczego kobiety podejmuj – jak si zdaje, z własnej woli – prac w niepełnym
wymiarze, wielu badaczy zwraca uwag na czynniki ograniczaj ce mo liwo

kobiecego

wyboru, takie jak segregacja zawodowa, brak mo liwo ci zapewnienia dzieciom opieki
i wci

utrzymuj c

si

dyskryminacj

ze wzgl du na płe . Inni zajmuj

zdecydowanie odmienne stanowisko twierdz c,

jednak

e pozycja kobiet na rynku pracy jest

2

wynikiem ich własnych racjonalnych decyzji .
Cz

socjologów jednak nie zgadza si

z twierdzeniem,

e brak mo liwo ci

zapewnienia dzieciom opieki stanowi barier dla kobiet, które chciałyby pracowa w pełnym
wymiarze godzin. Ich zdaniem te i inne mity zostały stworzone przez autorki o pogl dach
feministycznych i maj charakter czysto polityczny.
Do segregacji zawodowej przyczyniaj

si

zmiany w organizacji pracy oraz

uwarunkowane kulturowo pojmowanie ról zwi zanych z płci . Dobrym przykładem jest
zmiana presti u prac biurowych. Kiedy zawody biurowe przestały by

lukratywne i

presti owe, zacz ły w nich pracowa głównie kobiety. Na pocz tku XX wieku a do wybuchu
II Wojny wiatowej praca urz dnika, jak te wi kszo
1
2

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2005, s. 413.
Ibidem, ss. 464-465.
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prac biurowych, zarezerwowana była

głównie dla m czyzn. Dopiero mniej wi cej w latach 50 ubiegłego stulecia proporcje mi dzy
kobietami i m czyznami pracuj cymi w zawodach urz dniczych i biurowych zacz ły si
wyrównywa . Obecnie istnieje post puj ca tendencja dalszej feminizacji zawodów
urz dniczych, na przykład w 1998 roku prawie 90% pracowników biur w Polsce stanowiły
kobiety, a na 2 sekretarzy przypadało 98 sekretarek.
Chocia przewa aj ca liczba kobiet pracuje raczej poza domem w pełnym wymiarze
godzin, to jednak wiele z nich musi si zadowoli prac w wymiarze niepełnym. W ostatnich
kilkudziesi ciu latach, w wyniku wprowadzenia strategii maj cych zapewni elastyczno
zatrudnienia, a cz ciowo w efekcie rozwoju sektora usług, wzrosły szanse znalezienia pracy
w niepełnym wymiarze godzin.
Praca w niepełnym wymiarze daje pracownikom znacznie wi ksz swobod ni praca
w pełnym etacie. Dlatego kobiety staraj ce si

poł czy

prac

zawodow

i obowi zki

domowe cz sto wybieraj t form zatrudnienia. W wielu przypadkach okazuje si to bardzo
dobrym wyj ciem i kobiety, które w innym wypadku byłyby zmuszone w ogóle zrezygnowa
z pracy zawodowej, dzi ki mo liwo ci pracy w niepełnym wymiarze godzin pozostaj
zawodowo czynne. Jednak taka praca ma swoje niedogodno ci, takie jak niskie zarobki,
niepewno

zatrudnienia i małe szanse na awans.

Idea promowania przedsi biorczo ci w ród kobiet
Idea przedsi biorczo ci sprawia, e coraz wi cej osób dostrzega zalety i korzy ci
płyn ce z samozatrudnienia. Co za tym idzie, tworzenie miejsc pracy przez osoby bezrobotne
mo liwe jest dzi ki temu, i

dostrzegaj

one zalety samozatrudnienia, takie jak

m. in.:
•

niezale no

i samodzielno

w kierowaniu własnym

yciem i realizowaniu

yciowych celów i aspiracji;
•

mo liwo

pełnego wykorzystania potencjalnych umiej tno ci i zdolno ci, osobistej

kreatywno ci i wrodzonej przedsi biorczo ci;
•

szansa wysokich zarobków;

•

czynny udział w procesach społecznych i poczucie bycia potrzebnym, co wynika
mo e z faktu prowadzenia własnej działalno ci – wytwarzania produktów czy
wiadczenia usług, na które jest społeczne zapotrzebowanie.
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Po dane postawy przedsi biorcze w najwi kszym stopniu zale

od mechanizmów

rynkowych oraz polityki finansowej pa stwa, a tak e od ogólnego klimatu społecznego,
sprzyjaj cego b d nie tworzeniu si sektora małych i rednich przedsi biorstw.
Kobiety mog
przedsi biorczo

z sukcesem zakłada

i prowadzi

własne firmy. Cho

kobieca

znalazła swój wyraz i uznanie przede wszystkim w sektorze usług i handlu

detalicznym, to z ka dym rokiem coraz wi cej kobiet wkracza do sektorów tradycyjnie
opanowanych przez m czyzn, takich jak produkcja, budownictwo, transport czy
kopalnictwo.
Na konieczno

pobudzenia przedsi biorczo ci w ród kobiet i wprowadzenie

niezb dnych rozwi za wskazuje wielu socjologów i ekonomistów skupionych wokół bada
rynku pracy. Zdaniem tych badaczy, aby pobudzi kobiec przedsi biorczo , niezb dne s :
•

specjalne programy kształcenia kobiet, nastawione na ułatwianie znalezienia pracy lub
podj cie pracy na własny rachunek;

•

bezpłatne usługi doradcze w zakresie oceny projektów działalno ci gospodarczej
i budowania biznes planu;

•

pomoc w nawi zywaniu kontaktów z instytucjami udzielaj cymi po yczek
i informacja o dost pnych ródłach pozyskiwania kredytów.
Wydaje si , e oprócz wy ej wymienionych, równie wa ne s działania w kierunku

niwelowania społecznych barier przedsi biorczo ci, a wi c promowanie równego podej cia
do ról pełnionych w społecze stwie i rodzinie przez kobiety i m czyzn, promowanie kobiet
w rolach nietradycyjnych, w tym w roli mened erki i wła cicielki przedsi biorstwa,
promowanie podr czników szkolnych, które w swych tre ciach odchodz od stereotypowego
ukazywania zaj

chłopców i dziewczynek oraz kobiet i m czyzn.

W celu kształtowania postaw przedsi biorczych, od wczesnych lat
modyfikowa

system wychowania i wprowadza

ycia nale y

do szkół podstawowych i

rednich

przedmioty rozwijaj ce cechy przedsi biorcze. Natomiast w stosunku do kobiet bezrobotnych
nale y tworzy programy ukierunkowane na przygotowanie ich do samodzielnej działalno ci
gospodarczej, oferuj ce szkolenie, pomoc finansow , pomoc doradcz i po yczki. Polityka
pa stwa powinna mie na wzgl dzie tworzenie prawnych i instytucjonalnych warunków
sprzyjaj cych rozwojowi sektora małych i rednich przedsi biorstw, bo to wła nie one s
głównym kreatorem miejsc pracy i sił nap dow gospodarki.
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W celu ograniczenia bezrobocia w ród kobiet nale y:
•

wprowadzi instrumenty motywuj ce kobiety bezrobotne do korzystania z dotacji
funduszu pracy na działalno

•

upowszechni

wiedz

gospodarcz ;

o mo liwo ciach i warunkach rozwoju małego biznesu w

lokalnym rodowisku;
•

rozwija

turystyk

i agroturyzm poprzez reklam , uproszczenie zasad rejestracji

kwater oraz szkoli osoby chc ce wiadczy usługi turystyczne;
•

rozwija na wsiach i w rodowiskach lokalnych usługi opieku cze dla dzieci, osób
niepełnosprawnych i starszych, które stan si potencjalnymi miejscami pracy dla
kobiet;

•

finansowa i wspiera (poprzez system kredytów lub dotacji) działalno

inwestycyjn

w sektorze małych i rednich przedsi biorstw, w tym prowadzonych przez kobiety;
•

opracowywa lokalne programy promowania nowo zakładanych przez kobiety firm;

•

rozpowszechnia informacje o kobietach przedsi biorcach, które odniosły sukces w
działalno ci gospodarczej;

•

szkoli kobiety bezrobotne w zakresie przygotowania do prowadzenia własnej firmy;

•

prowadzi długofalowe badania dostarczaj ce informacji do analiz i ocen udziału
kobiet w rozwoju sektora małych i rednich przedsi biorstw w miastach i na wsi;

•

wprowadzi we wszystkich publikowanych danych statystycznych GUS, w tym tak e
dotycz cych sektora małych i rednich firm, podział według płci.
Wi kszo

z powy ej wymienionych działa z powodzeniem mo e by realizowana

na szczeblu lokalnym poprzez powiatowe urz dy pracy oraz inne instytucje zajmuj ce si
rynkiem pracy, na przykład gminne centra informacji, które obecnie działaj w co trzeciej
gminie województwa wielkopolskiego.
Maj c na uwadze du y potencjał kobiet w zakresie przedsi biorczo ci (co uwidacznia
si

w fakcie, i

w Polsce wyst puje jeden z najwy szych w Europie odsetek kobiet

przedsi biorców)3, nale y postulowa , aby urz dy pracy poło yły szczególny nacisk na walk
z bezrobociem za pomoc samozatrudniania wła nie w tej grupie bezrobotnych.

3

Raport Banku wiatowego – Płe a mo liwo ci ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?,
s. 51.
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Dotacje na rozpoczynanie działalno ci gospodarczej

Kategoria

2004 rok

Stycze – maj 2005

Ogółem

426

744

Kobiety

211

302

M czy ni

215

442

Wydaje si równie , i skuteczne w tym zakresie okaza si mo e tworzenie lokalnych
partnerstw: urz dy pracy-organizacje pozarz dowe działaj ce na rzecz kobiet-pracodawcy.
Tego typu współpraca zaowocowa

mo e z jednej strony precyzyjnym okre leniem

zapotrzebowania na lokalnym rynku pracy na pracowników o okre lonych kwalifikacjach
b d

na dany rodzaj działalno ci gospodarczej, z drugiej natomiast wła ciwymi

skierowaniami bezrobotnych kobiet przez urz dy pracy.
Sytuacja bezrobotnych kobiet na wielkopolskim rynku pracy w 2004 roku
Bezrobotne kobiety w Wielkopolsce w 2004 roku
Liczba bezrobotnych kobiet w województwie wielkopolskim w 2004 r. była
nieznacznie wi ksza ni liczba bezrobotnych m czyzn i wyniosła 127938 osób, co stanowiło
55,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do roku 2003 udział kobiet w
populacji bezrobotnych zmniejszył si o 3,2%.
Najwi kszym odsetkiem bezrobotnych kobiet charakteryzowały si powiaty: k pi ski
(72,8%), krotoszy ski (59,7%), obornicki (59,7%) oraz wrzesi ski (58%). W nieco lepszej
sytuacji znalazły si mieszkanki powiatów: grodziskiego (41,5%) i wolszty skiego (48,6%),
gdzie odsetek nie przekroczył 50 procent. Równie w powiecie kolskim odsetek bezrobotnych
kobiet utrzymał si na podobnym poziomie (52,5%).
Zmiany liczby bezrobotnych kobiet w województwie wielkopolskim w 2004 roku w stosunku do 2003 roku
liczba osób
liczba bezrobotnych w
%
bezrobotnych w
% udział
% udział
Wielkopolsce
wzrost/spadek
Wielkopolsce
bezrobotnych
bezrobotnych
w 2003 r.
wyszczególnienie
liczby kobiet
w 2004 r.
kobiet do ogółu
kobiet do ogółu
w stosunku
bezrobotnych
bezrobotnych
do roku 2003
ogółem kobiety
ogółem
kobiety
1
województwo

2

3

232 251

127 938

4

5
55,1

247 872

6
132 100

7

8
53,3

-3,2

Wykształcenie bezrobotnych kobiet
Zarejestrowane kobiety w powiatowych urz dach pracy Wielkopolski w ko cu 2004
r. w wi kszo ci posiadały wykształcenie na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej 40820
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osób, tj. 31,9% ogółu bezrobotnych kobiet. W porównaniu do roku 2003 nast pił w tej grupie
spadek zarówno pod wzgl dem liczby o 3741 osób, jak i odsetka o 8,4%. Niepokoj cy jest
fakt, i

nadal na wysokim poziomie utrzymywała si

liczba kobiet z wykształceniem

gimnazjalnym i ni szym. Stwarza to powa ne trudno ci z wej ciem tej grupy kobiet na rynek
pracy. Stanowiły one w liczbie 36002 a 28,1% ogółu bezrobotnych kobiet. W porównaniu z
rokiem ubiegłym liczba ta zmalała o 1547 osób, tj. 4,1%. Równie liczna jest grupa kobiet
pozostaj cych bez pracy z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym 33683 osoby,
tj. 26,3% ogółu bezrobotnych kobiet. W porównaniu do roku 2003 nast pił niewielki spadek o
98 osób, co stanowi 0,3%.
Znacznie mniejsz grup stanowi bezrobotne kobiety z wykształceniem rednim
ogólnokształc cym 10752 osoby. W porównaniu do roku 2003 liczba kobiet z tym
wykształceniem nieznacznie wzrosła (o 221 osób).
Podobnie jak w latach poprzednich, najmniej liczna jest grupa kobiet posiadaj cych
wykształcenie wy sze 6681 osób, co stanowi 5,2% ogółu bezrobotnych kobiet w
województwie wielkopolskim. Odnotowano w tej kategorii wzrost w stosunku do
analogicznego okresu roku poprzedniego, liczby zarejestrowanych kobiet o 1003 osoby. W
porównywanych okresach nast pił wzrost liczby bezrobotnych kobiet z wykształceniem
wy szym o 17,7%.
Ogółem w województwie liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła si w porównaniu
do roku 2003 o 4162 osoby co stanowi spadek o 3,2%.
Wykształcenie bezrobotnych kobiet
5,2%
28,1%

26,3%

8,4%
31,9%
wy sze
rednie ogólnokształc ce
gimnazjalne i ni sze

policealne i rednie zawodowe
zasadnicze zawodowe
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Zmiany liczby bezrobotnych kobiet według wykształcenia – porównanie roku 2004 z rokiem 2003

2004 rok
liczba bezrobotnych
Wykształcenie

1

ogółem

kobiety

2

3

% udział liczby
bezrobotnych kobiet
wg wykształcenia do
ogółu bezrobotnych
kobiet

2003 rok
liczba bezrobotnych
ogółem

kobiety

5

6

4

% wzrost/spadek
liczbowy
% udział liczby
liczby
wzrost/spadek
bezrobotnych kobiet
bezrobotnych
wg wykształcenia do kobiet w stosunku w stosunku do
roku 2003
ogółu bezrobotnych
do roku 2003
kobiet
7

8

9

Wy sze

10 084

6 681

5,2

8 942

5 678

4,3

17,7

1 003

policealne i
rednie
zawodowe

50 214

33 683

26,3

51 166

33 781

25,6

-0,3

-98

rednie
ogólnokształc ce

14 152

10 752

8,4

13 638

10 531

8,0

2,1

221

zasadnicze
zawodowe

85 322

40 820

31,9

97 487

44 561

33,7

-8,4

-3 741

gimnazjalne i
ni sze

72 479

36 002

28,2

76 639

37 549

28,4

-4,1

-1 547

232 251

127 938

100

247 872

132 100

100

-3,2

-4 162

Ogółem
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Z powy szych danych wynika, i niezale nie od stopnia wykształcenia, problemy
z wej ciem na rynek pracy maj wszystkie kobiety. Niepokoj cy jest fakt znacznego wzrostu
udziału w populacji osób bezrobotnych kobiet z wy szym wykształceniem. Jest to dowód na
to, e nawet wy sze wykształcenie nie gwarantuje uprzywilejowanej pozycji na coraz bardziej
wymagaj cym rynku pracy.
Kobiety zamieszkałe na terenach wiejskich
Bezrobotne kobiety w województwie wielkopolskim w 2004 r. niemal w połowie
zamieszkiwały tereny wiejskie 57552 osoby, tj. 45%. W porównaniu z analogicznym okresem
roku poprzedniego ich liczba spadła o 1550 osób (2,6%). Spadek spowodowany jest głównie
zmniejszeniem liczby bezrobotnych kobiet w ogóle bezrobotnych. Odsetek na koniec 2004 r.
pozostawał na poziomie 54,4%
Bezrobotne kobiety z terenów wiejskich – porównanie roku 2004 z 2003

rok
ogółem
1

2

2004
2003

232 251
247 869

% udział
bezrobotnych kobiet
zamieszkałych na wsi
do ogółu
bezrobotnych
mieszka ców wsi
6

liczba bezrobotnych
zamieszkali na wsi
kobiety
ogółem
kobiety
3
4
5
127 938
132 100

105 810
112 966

57 552
59 102

54,4
52,3

Kobiety uprawnione do podobierania zasiłku dla bezrobotnych
W województwie wielkopolskim uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych
w 2004 roku były 38333 osoby, co stanowiło 16,5% ogółu bezrobotnych w województwie. W
porównaniu do roku poprzedniego nast pił spadek liczby osób uprawnionych do zasiłku o
11,1%.
Równie w ród kobiet liczba uprawnionych w ko cu 2004 roku zmniejszyła si i
wyniosła 16783 osoby, co stanowiło spadek o 10,7% do roku poprzedniego. Odsetek kobiet
uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet utrzymał si w roku 2004 na
podobnym poziomie co w roku poprzednim, tj. 43,8%.
Procentowy udział bezrobotnych kobiet uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych
oraz w ogólnej liczbie kobiet

rok

bezrobotni uprawnieni do
zasiłku

1
2004
2003

ogółem
zasiłek kobiety
2
3
38 333
16 783
43 100
18 784
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% udział bezrobotnych kobiet
z prawem do zasiłku do ogółu
uprawnionych
4
43,8
43,6

Sytuacja kobiet w województwie wielkopolskim według czasu pozostawania bez pracy
Zdecydowanie niepokoj ca była w 2004 r. sytuacja kobiet na rynku pracy pod
wzgl dem czasu pozostawania bez pracy. Zdecydowan wi kszo

stanowiły tu kobiety

pozostaj ce w statystykach powiatowych urz dów pracy powy ej 24 miesi cy (48930 osób),
co stanowiło 38,2% ogółu bezrobotnych kobiet. Liczn

grup

były tak e kobiety

przebywaj ce bez pracy od 12 do 24 miesi cy 20942 osoby (16,4%). Bezrobotne kobiety
pozostaj ce bez pracy do 1 miesi ca stanowiły 7060 osób, tj. 5,5% .
Bezrobotne kobiety według czasu pozostawania bez pracy
5,5%

11,6%

38,2%
12,7%

15,6%
16,4%

do 1 miesi ca

1-3

3-6

6-12

12-24

pow. 24

Sytuacja absolwentek szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2003/2004 na rynku
pracy
Sytuacja kobiet na rynku pracy uzale niona jest niew tpliwie ju od momentu wyboru
cie ki edukacyjnej. Podejmuj c decyzj o wyborze szkoły a przede wszystkim kierunku
kształcenia, młode kobiety powinny by przygotowane na to, i ich dalsza droga zawodowa
przebiegała b dzie w ró ny sposób.
Sytuacja młodych absolwentek szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
jest trudna. Absolwenci rocznika 2003/2004 uko czyli 1494 szkoły w liczbie 138458 osób, w
tym kobiety stanowiły ponad połow populacji, tj. 54,9% ( 76034 osoby).
Kobiety stanowiły ponad połow absolwentów wi kszo ci typów szkół. Najwi kszy
udział kobiet widoczny jest w szkołach policealnych 3023 osoby, tj. 65,8% ogółu
absolwentów tego typu szkoły. Absolwentki szkół policealnych charakteryzuje tak e
najwi kszy odsetek zarejestrowa 75, 1%.
Kobiety stanowiły wi kszo

równie w ród osób ko cz cych studia wy sze 65,1%

(20527 osób). W tej grupie kobiet odsetek zarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy
wyniósł zaledwie 9,4%. wiadczy to o wi kszych mo liwo ciach kobiet z wykształceniem
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wy szym, a tak e o zdecydowanie wi kszym zapotrzebowaniu na pracowników z takim
wykształceniem.
Odmienna sytuacja panuje w ród absolwentów szkół rednich artystycznych. Ze
wzgl du na swoj

specyfik , ko czy je stosunkowo niewielka liczba absolwentów w

porównaniu do absolwentów pozostałych typów szkół. Przy 62,5% udziale kobiet w ogóle
absolwentów, odsetek bezrobotnych kobiet wyniósł tylko 1%.
Niepokoj ca jest natomiast sytuacja w ród kobiet ko cz cych licea ogólnokształc ce.
Procentowy udział absolwentek rocznika 2003/2004 wyniósł 59,8%. Bezrobocie w ród
absolwentek liceów ogólnokształc cych ukształtowało si na poziomie 13,1%. Fakt ten jest o
tyle niepokoj cy, i s to młode kobiety, które po uko czeniu szkoły nie posiadaj

adnego

przygotowania praktycznego do poruszania si na rynku pracy.
Zasadnicze szkoły zawodowe to równie

przewaga kobiet w ród absolwentów.

Absolwentki stanowiły niewiele ponad połow ogółu absolwentów. Sytuacja kobiet na rynku
pracy z wykształceniem zasadniczym zawodowym jest na rednim poziomie. Przy 52%
udziale kobiet w ogóle absolwentów tego typu szkoły, odsetek wyniósł 29,3%. Bezrobocie
generuje tu głównie kierunek kształcenia sprzedawca oraz kucharz małej gastronomii.
W ród szkół o mniejszym udziale kobiet w populacji absolwentów znalazły si szkoły
rednie zawodowe oraz szkoły dla dorosłych. Mimo tego a

34,4% absolwentek szkół

rednich zawodowych pozostawało bez pracy po uko czeniu szkoły (3373 osoby). Przy
podobnym udziale kobiet w ogóle absolwentów (ponad 48%), kobiety z wykształceniem
zdobytym w szkołach dla dorosłych w znacznie mniejszym stopniu zasiliły statystyki
powiatowych urz dów pracy. Zarejestrowało si zaledwie 8,9% absolwentek.
Podsumowuj c, mo na stwierdzi , i im wy sze wykształcenie, tym sytuacja na rynku
pracy w ród analizowanej grupy jest korzystniejsza. Konieczno

zdobywania nowych

do wiadcze , podnoszenia kwalifikacji, a tak e promocja przedsi biorczo ci powinny by
wpajane ju na etapie nauki. Znacznie ułatwiłoby to wej cie młodych ludzi na wymagaj cy
rynek pracy, bez konieczno ci stawania si klientami powiatowych urz dów pracy.
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Działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet
Migracja zarobkowa
Migracja zarobkowa jest jednym ze sposobów znalezienia zatrudnienia, zwłaszcza
w okresach trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Zgłaszane przez pracodawców
zagranicznych w 2004 r. oferty pracy dotyczyły pracy w ró nych zawodach, m.in. typowo
kobiecych, jak np. piel gniarka. Poszukiwano tak e pracowników do prac nie wymagaj cych
kwalifikacji zawodowych i znajomo ci j zyka obcego. Osoby wykształcone w konkretnym
zawodzie, ze sta em pracy i znajomo ci j zyka obcego, były ch tnie zatrudniane przede
wszystkim przez pracodawców niemieckich, francuskich, norweskich, cypryjskich,
słowe skich, irlandzkich i angielskich. Zgłaszane przez pracodawców oferty dotyczyły
bran y rolniczej, hotelarskiej, gastronomicznej, mi snej, budowlanej i medycznej. Jednak
w ród kobiet najwi kszym zainteresowaniem cieszyła si praca krótkoterminowa (na okres do
6 miesi cy przy pracach nie wymagaj cych kwalifikacji zawodowych i znajomo ci j zyka
obcego, np. zbiór truskawek i cytrusów) któr

jest łatwiej uzyska

ze wzgl dów

proceduralnych. Zainteresowanie tego typu pracami cz ciowo wynika tak e z faktu braku
gotowo ci kobiet (zwłaszcza posiadaj cych rodzin ) do podj cia pracy długoterminowej.
Najwi ksza liczba osób ubiegała si

w 2004 roku o prac

za granic

w ramach ofert

pracodawców zagranicznych i indywidualnych umów sezonowych do Hiszpanii. W
wi kszo ci prac t podejmowały kobiety, natomiast ogółem o prac w Hiszpanii ubiegało si
918 osób. Najwi ksza ich liczba znalazła zatrudnienie przy zbiorze truskawek i cytrusów –
764 osoby, w tym 208 w ramach umów indywidualnych. Do prac tych werbowane były
i wyje d ały kobiety głównie z terenów wiejskich o najwy szej stopie bezrobocia w
województwie wielkopolskim.
Mimo podj tych działa , mobilno

kobiet w zakresie zarobkowania za granic ,

zwłaszcza długoterminowego, jest niewielka. Spowodowane jest to mi dzy innymi
posiadanymi przez kobiety kwalifikacjami zawodowymi, poziomem znajomo ci j zyka
obcego, posiadaniem rodziny – i w zwi zku z tym niech ci do dłu szego wyjazdu, jak te
zapotrzebowaniem pracodawców zagranicznych na pracowników w konkretnych zawodach,
w wi kszo ci wykonywanych przez m czyzn.
Programy na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet realizowane przez powiatowe urz dy pracy
w 2004 r.
Aktywizacja zawodowa kobiet jako odr bnej grupy społecznej jest zró nicowana w
poszczególnych powiatach. Du y wpływ na tak sytuacj ma rozwój przedsi biorczo ci,
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liczba potencjalnych pracodawców oraz udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie
bezrobotnych.
Analiza danych, nadesłanych przez powiatowe urz dy pracy z terenu Wielkopolski,
dostarczyła informacji na temat realizacji programów na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet
w województwie. W 2004 roku zrealizowano 12 takich programów.
W 10 powiatach województwa wielkopolskiego (czarnkowsko-trzcianecki, grodziski,
k pi ski, ko cia ski, nowotomyski, pleszewski, pozna ski, remski, turecki, wrzesi ski)
realizowano

programy

ci le

nakierowane

na

aktywizacj

kobiet.

W pozostałych powiatach kobiety aktywizowane były w ramach poszczególnych aktywnych
form przeciwdziałania bezrobociu. Spo ród realizowanych w 2004 roku programów, dwa
stanowiły kontynuacj programów rozpocz tych w 2003 roku, 8 zostało rozpocz tych i
zako czonych w 2004 roku, a realizacja 3 zostanie zako czona w 2005 roku.
Na powy sze programy wydatkowano ł cznie

rodki w wysoko ci 940603 zł,

z czego 623082 zł (66,2%) stanowiły rodki Funduszu Pracy, natomiast 317522 zł (33,8%)
był to wkład własny partnerów programów. Ł cznie aktywizowano 266 kobiet, z czego 216
uko czyło programy, natomiast 137 uzyskało zatrudnienie, co dało 63,4% efektywno
zatrudnieniow .
Najwy szymi wska nikami efektywno ci zatrudnienia wykazały si

programy:

„Szansa” w powiecie wrzesi skim, gdzie wszystkie 20 kobiet, które uko czyły program,
uzyskało dalsze zatrudnienie oraz „Zacznijmy jeszcze raz” w powiecie ko cia skim, gdzie na
56 kobiet ko cz cych program 52, czyli

93% uzyskało dalsze zatrudnienie. Program

„Szansa” był programem prac interwencyjnych, którego celem było zwi kszenie szans stałego
zatrudnienia dla kobiet zwalnianych w wyniku upadło ci zakładu pracy. Natomiast program
„Zacznijmy jeszcze raz”, obejmował szkolenia i poradnictwo zawodowe dla kobiet
zatrudnianych przez Inter Groclin Auto S.A w Grodzisku Wielkopolskim.
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Programy powiatowe realizowane na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet w 2004 roku

Lp.

Powiat

Nazwa
programu

1

2

3

1.

2.

czarnkowsko– "Ponownie
trzcianecki
praca"

grodziski

"Nowa droga
zawodowa
Twoj szans
na
zatrudnienie"

Kwota wydatkowana na
program

Partnerzy

Liczba
aktywizowanych
kobiet

Forma aktywizacji

rodki
Funduszu
Pracy (zł)

4

5

6

7

Zakład Przerobu Drewna Ludmiła
Wojewoda-Wiele , Odlewnia eliwa
"Drawski" S.A.-Drawski Młyn,
"MAT-TOM" Spółka. z o.o.Drawsko, Dom Małego Dziecka w
Krzy u Wlkp., Zajazd "Sarenka"Piłka

"Inter Groclin Auto"S.A. w
Grodzisku Wlkp.

przedsi biorca z powiatu
k pi skiego

Program specjalny
(efundacja kosztów
zatrudnienia w
wysoko ci najni szego
27
wynagrodzenia i
nale nej składki na
ubezpieczenie
społeczne).

40

szkolenie

108 500,0

76 573,0

Czas trwania
programu

rodki
partnerów
programu
(zł)
8

9

Osoby,
Zatrudnieni
które
Efektywno
po
uko czyły
programu (%)
programie
program
10

11

12

od 12.03.2004.
do 27.04.2005.
32 500,0 3 osoby 6 mcy, 24 osoby 12
m-cy

3

2

66,7

01.06.2004 do
30.11.2004

40

34

85,0

30.01.2004r.29.01.2005r.
zaniechanie
realizacji
24 000,0 projektu od
wrze nia
2004r. (z uwagi
na upadło
przedsi biorcy)

-

-

-

127 880,0

6

program specjalny
(jednorazowa
refundacja
wynagrodzenia)

30 000,0

100 997,4

0

01.07.04 31.12.04

56

52

93

3.

k pi ski

"Złota nitka"

4.

ko cia ski

Zacznijmy
jeszcze raz

Inter Groclin Auto S.A w Grodzisku
Wielkopolskim, "Customs Skład"
Pruszków

56

szkolenia, poradnictwo
zawodowe

Powrót na
Rynek Pracy

Inter Groclin Auto, O rodek
Doskonalenia Zawodowego Gosty

10

szkolenie

7 800,0

0

2004 rok

10

6

0,6

Powrót na
Rynek Pracy

Zespół Szkół Ogólnokształc cychi
podmioty gospodarcze

14

szkolenie

11 200,0

0

2004 rok

14

0

0

5.

nowotomyski

19

6.

7.

8.

9.

pleszewski

Porozumienie
z dn.02.04.04
§ 8 pomi dzy
Min. Gosp.
Prac. i Pol.
Społ a Min
Rol. i Rozw.
Wsi

miasto Pozna szansa dla
i
powiat aktywnych
pozna ski
kobiet

10. wrzesi ski
Ogółem:

12

sta e

1.05.0430.11.04

58 000,0

0

Podstawowy
kurs szycia
15.1111.12.2004,
kurs opiekunki
0 rodowiskowej
i w domach
opieki
społecznej
17.11.200411.02.2005

12

4

33

15

1

6,67

instytucje szkol ce

32

szkolenie

44 738,7

Obywatelska
Pomoc Prawna

1. Starosta remski-Powiatowy
Urz d Pracy
2. Gmina rem-O rodek Pomocy
Społecznej

1

program specjalny

12 584,0

15 050,0

1.12.2003 31.12.2004

1

1

100,0

Centrum
InnowacyjnoWdro eniowe

1. Starosta remski-Powiatowy
Urz d Pracy
2. Gmina rem- remski O rodek
Wspierania Małej Przedsi biorczo ci

1

program specjalny

23 359,0

2 111,0

15.12.2003 14.12.2005

0

0

w trakcie
realizacji

„Z my l o
kobietach”

1.Powiatowy Urz d Pracy w Turkukoordynator programu
2. Urz d Gminy Brudzew
3. Urz d Miasta i Gminy Dobra:
Zespół Szkół Publicznych
4. Urz d Gminy Przykona
5.Urz d Gminy i Miasta Tuliszków
6. Urz d Gminy Turek
7. Urz d Gminy Władysławów
8. Urz d Miejski w Turku

45

roboty publiczne

79 185,0

54 241,0

01.03.200431.05.2004

45

17

37,4

„Szansa”

Pracodawca- GTC Sabina
Chwiłowicz,Grzegorz Chwiłowicz
Spółka Jawna

22 prace interwencyjne

70 144,0

61 740,0

2004 rok

20

20

100,0

623 081,1

317 522,0

-

216

137

63,4

remski

turecki

Urz dy Gmin z terenu powiatu
pleszewskiego

266 -

20

Informacje dotycz ce Działania 1.2 SPO RZL oraz Działania 1.3 SPO RZL
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest jednym
z pi ciu sektorowych programów realizuj cych zało enia Narodowego Planu Rozwoju.
Głównym celem SPO RZL jest wypracowanie odpowiednich cie ek kształcenia, szkolenia
i pracy, a tym samym stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju zasobów ludzkich.
Pozostałe cele programu koncentruj si na wspieraniu aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu, rozwoju przedsi biorczo ci, czy te inicjatyw przeciwdziałaj cych wykluczeniu
społecznemu.
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu pełni c rol instytucji wdra aj cej realizował w
2004 r. na terenie Województwa Wielkopolskiego dwa Działania w ramach Priorytetu I SPO
RZL.
Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Opierał si na rozwoju i modernizacji instrumentów i instytucji rynku pracy, rozwoju
instytucji obsługi rynku pracy, w tym zwi kszeniu standardów zatrudnienia, podnoszeniu
kwalifikacji pracowników, doskonaleniu metod i narz dzi pracy, rozwoju systemu szkole dla
bezrobotnych. Jednym z warunków prawidłowej realizacji Priorytetu jest obj cie działaniem
odpowiedniej ilo ci kobiet.
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzie y
Miało na celu promowanie zatrudniania w sektorze małych i rednich przedsi biorstw,
samozatrudnienia, kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, wolontariatu, rozwoju
poradnictwa zawodowego.
Dzi ki podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach
współfinansowanych z EFS osoby bezrobotne z województwa wielkopolskiego w liczbie
7247, z czego 61,8% stanowiły bezrobotne kobiety zwi kszyły swoje szanse na rynku pracy.
System doradztwa dał bezrobotnym mo liwo

podj cia wła ciwych działa

skutecznego poszukiwania pracy. W ramach projektu a

w celu

2513 kobiet podniosło swoje

kwalifikacje.
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
Celem Działania 1.3 była redukcja liczby osób bezrobotnych pozostaj cych bez pracy
przez okres dłu szy ni

12 miesi cy, organizacja szkole

doradczych, podnoszenie

kwalifikacji osób zagro onych bezrobociem. W ramach realizacji tego Działania wzi ło
udział 2935 kobiet długotrwale bezrobotnych, tj. 47,6% ogółu uczestników. Z tej grupy 1811
kobiet podniosło swoje kwalifikacje zawodowe.
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Podsumowanie
Wielkopolska podobnie jak cały kraj charakteryzuje si przewa aj c liczb kobiet,
zarówno w populacji mieszka ców, jak i populacji osób bezrobotnych. Zró nicowanie
zaznacza si tak e na poziomie powiatów. Dlatego te niezwykle istotne jest dopasowanie
działa aktywizuj cych kobiety na rynku pracy do specyfiki i mo liwo ci poszczególnych
powiatów.
Niezwykle istotny jest fakt, i w porównaniu do roku 2003 wzrosła o 3,5% liczba
aktywizowanych kobiet. Pozwoliło to na zmniejszenie si liczby długotrwale bezrobotnych
kobiet w województwie w 2004 r. w porównaniu do roku poprzedniego o 4545 osób. Wzrosło
równie zaanga owanie partnerów rynku pracy, o czym wiadczy kwota zaanga owanych
przez nich rodków (wzrost o 93692 zł.). Wzrosła tak e liczba zatrudnianych po programach
kobiet o 114,1%. Efektywno

zwi kszyła si w porównaniu do roku 2003 o 15,6%.

Kobietom po utracie pracy trudniej jest powróci na rynek pracy. Wi ksze bezrobocie
panuje w ród kobiet ni

m czyzn, wida

to zwłaszcza na przykładzie długotrwałego

bezrobocia. Cz sto jest to efektem praktyk dyskryminacyjnych stosowanych przez
pracodawców. Potwierdza to raport Banku wiatowego „Płe a mo liwo ci ekonomiczne w
Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?”. Nie tylko sytuacja na rynku pracy jest
niekorzystna dla kobiet. Tak e – zdaniem twórców raportu – dyskryminuje je inny wiek
emerytalny ni m czyzn, przez co emerytura kobiet jest du o ni sza ni m czyzn. Kobiety
napotykaj na powa ne bariery w dost pie do kredytów, co powoduje, e ich mo liwo ci
otwarcia własnej firmy s

du o gorsze. Z Raportu wynika,

e rola kobiet w procesie

prywatyzacji była i jest marginalizowana.
Raport podkre la du

przedsi biorczo

polskich kobiet, szczególnie na obszarach

wiejskich. Wska nik przedsi biorczo ci kobiet w Polsce jest jednym z najwy szych
w Europie4. Kobiety nie tylko samozatrudniaj si , ale tworz miejsca pracy dla innych.
Niestety nadal jest to zbyt mała liczba przy rozmiarach bezrobocia w Polsce.
Stereotypy dotycz ce kobiet i m czyzn przekładaj si na sytuacj kobiet w pracy
zawodowej. Pracodawcy zupełnie bezpodstawnie uwa aj , e kobieta jest „niewdzi cznym”
pracownikiem, bowiem posiada szereg uprawnie , np. do opieki nad dzieckiem. Mylne
przekonanie, e kobiety posiadaj inne umiej tno ci ni m czy ni, wi c s predestynowane
do wykonywania prac okre lanych jako typowo kobiece, nie chc awansowa , s złymi
4

Raport Banku wiatowego – Płe a mo liwo ci ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?,
s. 47.
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kierownikami, zabieraj prac m czyznom i lepiej znosz bezrobocie. Te stereotypy le

u

podstaw barier w awansowaniu kobiet.
Brak faktycznego równouprawnienia wpływa równie

na ograniczenie rozwoju

gospodarczego. Konieczne działania maj ce na celu złagodzenie tego wpływu, to m.in.
zrównanie progów emerytalnych kobiet i m czyzn aktywnych zawodowo, elastyczne ramy
zatrudnienia, pozwalaj ce kobietom na ł czenie obowi zków rodzinnych i zawodowych,
system po yczek i kredytów dla kobiet rozpoczynaj cych działalno

gospodarcz , b d cy

rodzajem rekompensaty za ograniczony dost p kobiet do rynku pracy, ustawiczne kształcenie
zawodowe dla kobiet-przedsi biorców, a tak e lepiej rozwini ta sie instytucjonalnej opieki
nad dzie mi i innymi członkami rodziny wymagaj cymi opieki ze strony kobiet.
Twórcy raportu Banku

wiatowego potwierdzaj t tez . Ich zdaniem stereotypy

społeczne mog ogranicza wpływ wprowadzanych w ycie przepisów działaj cych na rzecz
równego statusu kobiet i m czyzn, st d potrzeba zmian w programach nauczania, kontrola
metod rekrutacji i selekcji pracowników, a tak e popularyzacja idei obiektywnej, neutralnej
oceny pracownika w miejscu pracy.
Na szczególn uwag zasługuj równie wyniki bada EUROSTAT przedstawiaj ce
sytuacj

kobiet na rynku pracy. Jak wynika z opublikowanych bada

EUROSTATU,

wska nik zatrudnienia kobiet maleje wraz ze wzrostem liczby posiadanych przez nie dzieci.
Zale no

taka w ród m czyzn jest nieco mniej widoczna. Reguła ta potwierdza si w

przewa aj cej wi kszo ci krajów UE. Ł cznie we wszystkich krajach UE wska nik
zatrudnienia kobiet mi dzy 20 a 49 rokiem ycia i posiadaj cych jedno dziecko (poni ej 12
roku ycia) wynosił 65%, dla kobiet z dwójk dzieci stanowił 58%, natomiast z trojgiem lub
jeszcze wi ksz ich liczb 41%. W przypadku m czyzn sytuacja wygl da nieco inaczej.
Ojcowie maj cy dwoje dzieci s

ch tniej zatrudniani ni

ci z jednym dzieckiem lub

posiadaj cy troje lub wi cej. Odpowiednio wska niki zatrudnienia w tych trzech przypadkach
wyniósł 92%, 91%. oraz 86%.
W Polsce sytuacja wygl da podobnie. Dla Polek wska nik zatrudnienia spada
odpowiednio z blisko 64% (kobiety z jednym dzieckiem) do 44,7% (trójka lub wi cej), dla
Polaków osi gn ł około 85%, 86% oraz 78%. Badanie pokazało tak e, e ch tniej zatrudniane
s kobiety, które maj dzieci starsze, powy ej 12 roku ycia, ni te z dzie mi poni ej tej
granicy (odpowiednio wska nik 75% i 60%). Natomiast wska nik zatrudnienia w przypadku
m czyzn jest wy szy gdy posiadaj dziecko, które nie przekracza 12 lat (91%), ni tych ze
starszym dzieckiem (blisko 86%).

23

W „Planie Działa na Rzecz Zatrudnienia w województwie wielkopolskim na 2005
rok” zostały podane działania wspieraj ce kobiety na rynku pracy, prowadz ce do wzrostu
zatrudnienia kobiet i podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego.
W ramach wyrównywania szans kobiet na rynku pracy niezb dne jest przede wszystkim
okre lenie potrzeb i problemów kobiet na tym rynku. W zwi zku z powy szym Wojewódzki
Urz d Pracy w Poznaniu – zgodnie z zało eniami ww. opracowania - przeprowadził
w I kwartale 2005 roku badanie ankietowe w ród bezrobotnych kobiet b d cych klientami
powiatowych urz dów pracy w województwie wielkopolskim.
W opinii Wielkopolanek podstawow

przyczyn

wi kszych trudno ci kobiet ni

innych grup społecznych z wej ciem lub powrotem na rynek pracy jest obci enie
obowi zkami rodzinnymi, a w szczególno ci konieczno

opieki nad dzie mi lub osobami

zale nymi. Brak ofert postrzegany jest przez kobiety jako podstawowa trudno
na lokalnym rynku pracy. Bezrobotne kobiety uwa aj , i

wyst puj ca

najwa niejszymi czynnikami

decyduj cymi o otrzymaniu atrakcyjnej pracy jest poziom wykształcenia oraz znajomo
j zyków obcych.
Mieszkanki Wielkopolski s skłonne poprawi swoje szanse na rynku pracy i s
gotowe przekwalifikowa si , relatywnie du a grupa osób deklaruje ch

podj cia ka dej,

nawet nisko płatnej pracy niezwi zanej z posiadanym wykształceniem. Znacznie mniejsz
gotowo

bezrobotne kobiety wykazuj do podj cia pracy poza miejscem zamieszkania

Mimo wysokiego bezrobocia i cz sto długiego okresu bierno ci zawodowej
Wielkopolanki oczekuj ofert pracy, które w mniejszym lub wi kszym stopniu spełniałaby
ich oczekiwania. Karier degresywn zaakceptowałoby ponad 48% respondentek. Mimo
wysokiego bezrobocia i braku perspektyw znalezienia pracy jedynie niespełna 28% kobiet
deklaruje gotowo

do stworzenia sobie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie. A 42% nie

wi e swojej przyszło ci z samodzielnym prowadzeniem działalno ci gospodarczej.
Urz dy pracy w ramach pomocy bezrobotnym kobietom proponowały przede
wszystkim udział w kursach i szkoleniach podnosz cych kwalifikacje zawodowe, a tak e
odbycie sta u. Najwi ksza liczba kobiet skorzystała z kursu komputerowego i kursu obsługi
kasy fiskalnej. Bezrobotne, pomocy poszukiwały głównie w urz dach pracy; blisko połowa
respondentek nie posiada wiedzy na temat innych instytucji, w których mogłyby otrzyma
pomoc lub porad dotycz c problemów rynku pracy. Zaledwie 4,7% badanych szukało
pomocy poza powiatowym urz dem pracy, w instytucjach takich jak Klub Pracy, MOPR,
Gminne Centrum Informacji, Biuro Karier, lub u radcy prawnego.
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Maj c na wzgl dzie wnioski z bada , konieczne jest przeprowadzenie aktywnej
promocji poszukiwania pracy oraz samozatrudnienia w ród kobiet. W ramach realizacji tych
zało e planowane s spotkania pracowników Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu
oraz pracowników powiatowych urz dów pracy Wielkopolski z przedstawicielami GCI
i ABK w celu przekazania informacji dotycz cych instrumentów rynku pracy (mo liwo ci
pomocy finansowej dla pracodawców zatrudniaj cych osoby bezrobotne, a tak e dla samych
bezrobotnych,

wiadczenia dla osób bezrobotnych m.in. podejmuj cych dalsz

nauk ,

odbywaj cych szkolenie, sta itp.). Za po rednictwem gminnych centrów informacji, klubów
pracy oraz akademickich biur karier planowane s spotkania z bezrobotnymi kobietami, na
których zostan one poinformowane o mo liwo ciach aktywnego poszukiwania pracy, a tak e
o mo liwo ci podj cia własnej działalno ci gospodarczej.
W celu promocji aktywnego poszukiwania pracy przez kobiety oraz ich
samozatrudnienia, partnerzy wspólnie przygotuj materiały informacyjne na ww. tematy oraz
zawieraj ce adresy instytucji, w których nale y dokona formalno ci zwi zanych z podj ciem
działalno ci gospodarczej.
Aby wyrówna szanse na rynku pracy mi dzy kobietami i m czyznami nale y podj
szereg działa , które wpłyn na popraw sytuacji kobiet i b d zapobiega ich dyskryminacji
na rynku pracy. W ramach promocji antydyskryminacyjnych przepisów prawa pracy b dzie
prowadzenie kampanii informacyjnej z zakresu przepisów Kodeksu pracy dotycz cych kobiet
jako pracowników. W ramach realizacji planowanych działa przewidziana jest współpraca z
MGiP oraz Pełnomocnikiem Wojewody do Spraw Równego Statusu Kobiet i M czyzn w
celu opracowania materiałów informacyjnych zarówno dla bezrobotnych jak i samych
pracodawców. Materiały b d

udost pnione w PUP, ABK, GCI, a tak e w siedzibach

zrzesze pracodawców, organizacji pozarz dowych zajmuj cych si tematyk kobiec .
Reasumuj c opisan

powy ej sytuacj

i pracodawców, którzy mog

przyczyni

si

zarówno kobiet na rynku pracy jak
do wzrostu zatrudnienia kobiet, nale y

zrealizowa powy ej wymienione działania na rzecz wej cia kobiet na rynek pracy oraz ich
reintegracji zawodowej. W zwi zku z tym potrzebna jest cisła współpraca instytucji rynku
pracy z podmiotami działaj cymi na rzecz kobiet oraz wł czenie samych zainteresowanych
w procesy decyzyjne. Zakłada si , e realizacja tych działa zapewni zmniejszenie bezrobocia
w ród kobiet oraz pozwoli osi gn
-

niemierzalne efekty w ród tej kategorii bezrobotnych:

wzrost wiadomo ci bezrobotnych kobiet zwi zany z mo liwo ciami na regionalnym
rynku pracy,

25

-

wzrost

umiej tno ci

poszukiwania

zatrudnienia

w ród

bezrobotnych

kobiet

przekładaj cy si na wzrost zatrudnienia,
-

wzrost liczby kobiet korzystaj cych z doradztwa zawodowego,

-

zwi kszenie szans zwalnianych kobiet na znalezienie nowego miejsca pracy poprzez
wzrost kwalifikacji osobistych i zawodowych, który mog

osi gn

dzi ki ich

udziałowi w programach pomocy, zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy,
zwi kszenie zdolno ci komunikacyjnych i motywacji do poszukiwania pracy,
-

wzrost gotowo ci pracodawców do zatrudniania kobiet.
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